Welkom in de gemeente Bladel

Beste meneer/mevrouw,
Welkom in de gemeente Bladel. Wij hebben voor u een opvangplaats geregeld. We hopen
dat u hier een goed verblijf hebt en dat u een beetje tot rust kunt komen, ondanks uw zorgen
over de situatie thuis in Oekraïne.
U bent vrij om te gaan en staan waar u wilt. Graag geven we u extra informatie.
Asiel aanvragen niet verplicht
U hoeft geen asiel aan te vragen. Voor Oekraïners gaan andere regels gelden dan voor
andere vluchtelingen. Nederland en andere EU-landen werken aan een regeling voor
Oekraïners die tijdelijk bescherming willen. U hoeft zich tot die tijd geen zorgen te maken
over uw recht op verblijf in Nederland.
Leefgeld en bijdrage in kosten van gastgezin
Vluchtelingen in een gemeentelijke opvang zijn door de verzekering van de gemeente
verzekerd tegen aansprakelijkheid. U kunt van ons leefgeld krijgen, om bijvoorbeeld eten en
kleding van te kopen. Wij betalen het leefgeld wekelijks aan vluchtelingen uit Oekraïne, die
bij de gemeente zijn ingeschreven.
U kunt het leefgeld iedere week ophalen aan de balie van het gemeentehuis op de Markt 21
in Bladel. Per 1 mei 2022 gaat de betaling via KempenPlus. U heeft dan een Nederlandse
bankrekening nodig. Kijk verderop in deze flyer voor meer informatie daarover.
In totaal is het leefgeld € 260 per maand. Daarnaast krijgen vluchtelingen uit Oekraïne die bij
gastgezinnen verblijven een extra maandelijks bedrag (woondeel), van € 215 per
volwassene en € 55 per minderjarige. Met dit bedrag kunt u een bijdrage leveren aan de
kosten die het gastgezin maakt. Ook dit bedrag wordt per week betaald. Gastgezinnen
ontvangen zelf geen vergoeding.
Het leefgeld (en het woondeel als dat voor u van toepassing is) stopt voor u als u betaald
werk gaat doen. U mag in Nederland in loondienst werken.
Heeft u vragen?
Er is nog veel onbekend over uw verblijf in Nederland. Bijvoorbeeld over langere tijd wonen
in Nederland en over hier studeren. We zijn met verschillende organisaties bezig om
antwoorden hierop te vinden. We houden u op de hoogte, maar u kunt ook steeds informatie
vinden op de website www.refugeehelp.com.
Voor vragen over leven in Nederland kunt u terecht op de website www.refugeehelp.com.
Wilt u iemand spreken? Deze telefoonnummers zijn beschikbaar:
Support Hotline (elke dag 9.00-19.00 uur): +31 20 300 7000
Gemeente Bladel:
+31 497 36 16 36
Whatsapp Rode Kruis (24/7):
+31 6 48 15 80 53
Wij staan voor u klaar als u hulp nodig heeft. Ik wens u alle goeds.

Met vriendelijke groet,
Remco Bosma
Burgemeester gemeente Bladel
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Markt 21, 5531 BC Bladel
Support Hotline (elke dag 9.00-19.00 uur): +31 20 300 7000
Rode Kruis Whatsapp (24/7):
+31 6 48 15 80 53
Gemeente Bladel:
+31 497 36 16 36
info@bladel.nl
U vindt hier antwoorden op vragen over leven in
Nederland: www.refugeehelp.com.
Dokter Morsink
Adres: Willem van Oranjelaan 3, 5531 HG Bladel
Telefoonnummer: +31 497 384 805
Huisartsenpraktijk De Kuil
Adres: De Kuil 2, 5527 AA Hapert
Telefoonnummer: +31 497 382 727
Dokterspost (zaterdag en zondag 8.00-20.00 uur):
Adres: Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel
Telefoonnummer: +31 900 1232 022
Apotheek Bladel
Adres: Victor de Bucklaan 15, 5531 CV Bladel
Telefoonnummer: +31 497 386 885
Apotheek Hapert
Oude Provincialeweg 81, 5527 BN Hapert
Telefoonnummer: +31 497 384 977
www.TandartsenpostEindhoven.nl (voor acute klachten. Afspraak via website):
Adres: Aalsterweg 108, 5615 CJ Eindhoven
Telefoonnummer: +31 40 311 19 15
Politie
Telefoonnummer: +31 900 8844 (geen spoed) / telefoonnummer: 112 (spoed)
Het water uit de kraan is drinkwater. U kunt het water drinken.
De eerste maandag van de maand om 12.00 uur is er een alarm. Geen paniek, dit is een test.
KempenPlus (leefgeld, woondeel) en werk zoeken: www.kempenplus.com
Adres: Raambrug 8, 5531 AG Bladel
Telefoonnummer: +31 497 33 12 00
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Bankrekening
Wilt u een Nederlandse bankrekening openen? Neem contact op met ING Bank.
Adres: Sniederslaan 51, 5531 EH Bladel
Telefoonnummer: +31 20 228 8888
Geldautomaat
Adres Bladel: Markt, 5531 BA Bladel
Adres Hapert: Kerkstraat 25, 5527 EE Hapert
Taalles in de bibliotheek
In het DigiTaalhuis in de Bibliotheek Bladel helpen mensen met het leren van de Nederlandse
taal. U kunt de computers gratis gebruiken. www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/oekraine.
Adres: Markt 4, 5531 BA Bladel
Telefoonnummer: +31 85 77 33 290
Scholen
Centrale Opvanglocatie de Kempen (kinderen van 4 tot en met 12 jaar):
Adres: Burgemeester Goossensstraat 48, 5531 HE Bladel
Telefoonnummer: +31 6 51 93 15 80
Aanmelden: ymaas@kempenkind.nl
Middelbare school Pius X-College (jeugd van 12 jaar tot en met 18 jaar):
Adres: Tuinstraat 1-3, 5531 GK Bladel
Telefoonnummer: +31 497 361 261
Aanmelden: m.vanzummeren@piusx-college.nl
Summa college aanbod
Het Summa college heeft voor Individuele opleidingsvragen voor Oekraïense vluchtelingen in
de regio Eindhoven een op maat gemaakt aanbod. Dit doen ze voor jongeren vanaf 16 en
voor (jong)volwassenen tot 65 jaar. Met ruim 300 beroepsopleidingen, korte vakgerichte
trainingen en cursussen in de Nederlandse of Engelse taal kunnen ze Oekraïners in een zeer
korte tijd duurzame vaardigheden meegeven. Meer informatie over het aanbod:
www.summaenbedrijf.nl/welcome
Vragen over het vinden van een vakgerichte MBO opleiding/module voor de mensen uit
Oekraïne? Mail naar oekraine@summacollege.nl
Bus/trein
Als u uw Oekraïense identiteitsbewijs laat zien, mag u gratis reizen met het openbaar vervoer.
Meer informatie over bus en trein in Nederland: www.9292ov.nl/en (Engelstalig).
Station Bladel adres: Rondweg / Europalaan, 5531 BD Bladel
Hulp voor dieren uit Oekraïne
Telefoonnummer: +31 88 811 33 33
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Supermarkten
Lidl (discountsupermarkt)
Adres: Markt 66, 5527 EN Hapert
Open: maandag-zaterdag 08:00 - 21:00
zondag 9.00 - 1.00
Albert Heijn
Adres: Sniederslaan 53, 5531 EH Bladel (in Sniederspassage)
Open: maandag-zaterdag 07.30 - 21:00
zondag 09.00 - 20.00
Jumbo
Adres: Gindrapassage 18, 5531 CP Bladel / Markt 26, 5527 EN Hapert
Open: maandag-zaterdag 08:00 - 21:00
zondag 09:00 - 20.00

Tot slot
We begrijpen dat deze tijdelijke woning voor u wennen zal zijn. In een nieuw land, met alle
onzekerheden die zich in uw thuisland afspelen, is het normaal dat u tijd nodig heeft om tot
rust te komen. Toch hopen we dat u zich hier thuis voelt.
Als er dingen in uw situatie veranderen, is het in sommige gevallen belangrijk om dat te laten
weten. U leest hier meer.
•
•
•

Verandert er iets in uw contactgegevens (bijvoorbeeld als u ergens anders gaat
wonen)? Geef het direct door aan de gemeente Bladel.
Is er iemand op uw adres bij gekomen of vertrokken, geef het direct door aan de
gemeente Bladel.
Heeft u werk in loondienst gevonden? Geef het direct door aan KempenPlus en aan
de gemeente Bladel.

